
 

040 

 

  

مصطفى يونس ىانيفلاير فؤاد مع مدير مدرسة الشييد المواء محمد  /الدكتورة  

مصطفى يونس ىانيفلاير فؤاد مع طالب مدرسة الشييد المواء محمد  /الدكتورة  



 

041 

 

  أوا ضد انخىمس          

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
1/11/2018  

   الرسميةمدرسة يوسف السباعى  
 االجتماعينشر الوعى الثقافى و 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   النزىةإدارة   –كمية التمريض  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع    –أ.م.د/ ىالو محمد محمد  

 طالب و طالبة 33

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 تعريف التنمر .-

 أسباب التنمر .-

 أنواع التنمر .-

 طريقة التعامل مع المتنمر .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

96%  احملاضس 
94%  املادة انعهمٍت 
92%  انخىظٍم  
98%  مدي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 احلمهتنخقٍٍم 



 

042 

 

 

 

 

 

  

الرسمية والسادة اإلداريين السباعيىالو محمد مع مدير مدرسة يوسف  /الدكتورة  

الرسمية السباعيىالو محمد مع طالب مدرسة يوسف  /الدكتورة  



 

043 

 

 أوا ضد انخىمس 
 مدة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
1/11/2018  

 يوسف السباعي الثانوية " بنات "  مدرسة  
 االجتماعينشر الوعى الثقافى و 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىو إدارة   – التمريضكمية  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع    –أ.م.د/ ىالو محمد محمد  

 طالبة 35

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 تعريف التنمر .-

 أسباب التنمر .-

 أنواع التنمر .-

 طريقة التعامل مع المتنمر .-
 

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

94%  احملاضس 
92%  املادة انعهمٍت 
90%  انخىظٍم  
95%  مدي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 املىظمت اجلٍت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

044 

 

  

ىالو محمد مع طالبات مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنات /الدكتورة  

الثانوية بنات والسادة اإلداريين السباعيىالو محمد مع مدير مدرسة يوسف  /الدكتورة  



 

045 

 

 أخطاز اإلورتوج  
  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
5/11/2018  

 الشرفا االبتدائية  مدرسة  
 االجتماعينشر الوعى الثقافى و 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  باب الشعرية إدارة   –التربية النوعية كمية  

 مدرس تكنولوجيا التعميم والتربية الخاصة  –أحمد عبد السالم  د/ 

 طالب وطالبة 34    

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم اإلنترنت .-

 االستخدام األمثل لإلنترنت .-

 مكونات الكمبيوتر .-

 أخطار األلعاب اإللكترونية .-

 األضرار الناتجة عن الجموس فترة طويمة عمى اإلنترنت .-

 قام الدكتور بعمل مناقشة مع الطالب .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

100%  احملاضس 
100%  املادة انعهمٍت 
100%  انخىظٍم  
100%  مدي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 املىظمت اجلٍت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

046 

 

 

  

شيادة التقدير استالمأثناء  االبتدائيةأحمد عبد السالم مع مدير مدرسة الشرفا  /الدكتور  

االبتدائيةطالب مدرسة الشرفا   



 

047 

 

 أخطاز اإلورتوج 
 

  
 مدة احلمهت

 
 5/11/2018 ديوم واح

    االبتدائية اإلمام محمد عبدهمدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة باب الشعرية التعميمية    –كمية التربية النوعية  

 مدرس تكنولوجيا التعميم والتربية الخاصة    –د/ أحمد عبد السالم  

 وطالبة طالب 37  

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم اإلنترنت .-

 االستخدام األمثل لإلنترنت -

 مكونات الكمبيوتر .-

 اإللكترونية .أخطار األلعاب -

 األضرار الناتجة عن الجموس فترة طويمة عمى اإلنترنت .-

 قام الدكتور بعمل مناقشة مع الطالب .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس 100%
100%  املادة انعهمٍت 
100%  انخىظٍم  
100%  مدي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 املشازكت اجلٍاث

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

 

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

048 

 

  

االبتدائيةعبد السالم مع مدير مدرسة اإلمام محمد عبده / أحمد الدكتور  
شيادة التقدير استالم أثناء  

االبتدائيةطالب مدرسة اإلمام محمد عبده   



 

051 

 

 أوا ضد انخىمس

  
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
6/11/2018  

   االبتدائية الرفاعيمدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة وسط التعميمية  -لمطفولة كمية الدراسات العميا  

 أستاذ عمم النفس –أ. د/ جمال شفيق أحمد 

 طالب وطالبة 35

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 تعريف التنمر . -

 متى يبدأ سموك المتنمر ؟ -

 " . وجسديتنمر نفسي  – لفظيتصنيف التنمر " تنمر -

 مراحل التنمر .-

 بالتنمر .اآلثار النفسية المرتبطة -

 عالج الشخص المتنمر .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             100
 املادة انعهمٍت %             94
 انخىظٍم  %             92
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             94

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 املشازكني األعضاء

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

050 

 

  
  

االبتدائية الرفاعيجمال شفيق مع طالب مدرسة  /األستاذ الدكتور  

االبتدائية الرفاعيطالب مدرسة   



 

051 

 

 انخىمسأوا ضد 

 

 

 

  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
6/11/2018  

 عمر بن الخطاب الرسمية " المرحمة االبتدائية "   مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة وسط التعميمية  -كمية الدراسات العميا لمطفولة  

 أستاذ عمم النفس –أ. د/ جمال شفيق أحمد 

 طالب وطالبة 40

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
  .التنمر تعريف -

 متى يبدأ سموك المتنمر ؟ -

 تنمر نفسي وجسدي " . –تصنيف التنمر " تنمر لفظي -

 مراحل التنمر .-

 المرتبطة بالتنمر .اآلثار النفسية -

 عالج الشخص المتنمر .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             98
 املادة انعهمٍت %             98
 انخىظٍم  %             94
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             96

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

وخائج اإلحصائٍاث أٌم 
 نخقٍٍم احلمهت



 

052 

 

  

بن الخطاب الرسمية جمال شفيق مع مدير مدرسة عمر /األستاذ الدكتور  
 والسادة اإلداريين

االبتدائيةطالب مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية المرحمة   



 

053 

 

 مشكالث املساٌقت َما حخطهبً ٌري املسحهت 

 

  
 

  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
8/11/2018  

 اإلعدادية " بنات "السيد أحمد لطفى مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   الحمراءالزاوية إدارة   – التمريضكمية  
وكيل كمية التمريض لمدراسات العميا   –أ.د/ سيام جرجس راغب  

 والبحوث
 طالبة 39

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مرحمة المراىقة .-

 أسباب مشكالت المراىقة .-

 نماذج المراىقة وأشكاليا .-

 المفاىيم والميارات التي يجب نقميا لممراىقين .-

 الصراع االنفعالي في مرحمة المراىقة وأسبابو .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس 95%
 املادة انعهمٍت 95%
 انخىظٍم  100%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  90%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

اإلحصائٍاث أٌم وخائج 
 نخقٍٍم احلمهت



 

054 

 

سيام جرجس مع مدير مدرسة أحمد لطفى السيد اإلعدادية بنات /الدكتورة األستاذة  

 طالبات مدرسة أحمد لطفى السيد اإلعدادية بنات



 

055 

 

مشكالث املساٌقت َما حخطهبً ٌري املسحهت    

 

  
 

  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
8/11/2018  

 اإلعدادية " بنات "   صفية زغمولمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة الزاوية الحمراء التعميمية    –كمية التمريض  
وكيل كمية التمريض لمدراسات العميا   –سيام جرجس راغب  أ.د/ 

 والبحوث
 طالبة 33  

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مرحمة المراىقة .-

 أسباب مشكالت المراىقة-

 نماذج المراىقة وأشكاليا .-

 يجب نقميا لممراىقين . التيالمفاىيم والميارات -

 . ووأسبابمرحمة المراىقة  في االنفعاليالصراع -

 

 احلمهت حازٌخ إوعقاد

 احملاضس %             95
 املادة انعهمٍت %             94
 انخىظٍم  %             90
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             94

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

056 

 

  

سيام جرجس مع طالبات مدرسة صفية زغمول اإلعدادية بنات /األستاذة الدكتورة  

شيادة التقدير استالمسيام جرجس أثناء  /األستاذة الدكتورة  



 

057 

 

 انخُاصم َنغت احلُاز 
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
8/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 النعام الثانوية بناتمدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   عين شمس إدارة  –كمية التمريض  

 بقسم األمومة والطفولوأستاذ مساعد  – آمال طمعت عبد الواحدأ.م. د/ 

 طالبة 31

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم التواصل .-

 الصفات األخالقية لممحاور الناجح.-

 ميارات اإلنصات والنصيحة .-

 القواعد المرتبطة بفن التعامل مع اآلخرين .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس  % 98
 املادة انعهمٍت 98%
 انخىظٍم  97%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  98%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

058 

 

  

آمال طمعت والسادة اإلداريين أثناء استالم شيادات التقدير /الدكتورة  
 بمدرسة النعام الثانوية بنات

آمال طمعت مع طالبات مدرسة النعام الثانوية بنات /الدكتورة  



 

061 

 

 انخُاصم َنغت احلُاز 
 مدة احلمهت  

 
واحد يوم  

 
8/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 ابن خمدون الثانوية العسكرية بنينمدرسة 

 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   عين شمس إدارة  –كمية التمريض  

 والطفولة بقسم األمومةأستاذ مساعد  – آمال طمعت عبد الواحدأ.م. د/ 

 طالب 43

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم التواصل .-

 الصفات األخالقية لممحاور الناجح.-

 ميارات اإلنصات والنصيحة .-

 القواعد المرتبطة بفن التعامل مع اآلخرين .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس  % 97
 املادة انعهمٍت 98%
 انخىظٍم  96%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  97%

 

 مكان  احلمهت

 
 اهلدف مه احلمهت

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

060 

 

  

آمال طمعت مع مدير مدرسة ابن خمدون الثانوية العسكرية بنين /الدكتورة  

آمال طمعت مع طمبو مدرسة ابن خمدون الثانوية العسكرية بنين /الدكتورة  



 

061 

 

  مشكالث املساٌقت َما حخطهبً ٌري املسحهت

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
12/11/2018  

 اإلعدادية " بنات " حدائق القبومدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة حدائق القبو التعميمية    –كمية التمريض  

 أستاذ تمريض صحة المجتمع  –أ. د/ ماجدة عبد الستار 

 طالبة 35

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 المراىقة  مفيوم-

 مراحل المراىقة .-

 نماذج المراىقة وأشكاليا .-

 المراىقة العدوانية المتمردة .-

 أىم أسباب مشكالت المراىقة .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             98
 املادة انعهمٍت %             95
 انخىظٍم  %             96
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             97

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

062 

 

  

 ماجدة عبد الستار مع مدير مدرسة حدائق القبو اإلعدادية بنات ة/الدكتور  ةاالستاذ
 والسادة اإلداريين

 طالبات مدرسة حدائق القبو اإلعدادية بناتماجدة عبد الستار مع  ة/الدكتور  ةاالستاذ



 

063 

 

 مشكالث املساٌقت َما حخطهبً ٌري املسحهت 

 مدة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
12/11/2018  

 اإلعدادية " بنات " عبد العزيز عشماوىمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   حدائق القبوإدارة   – التمريضكمية  

 أستاذ تمريض صحة المجتمع  – ماجدة عبد الستارد/ أ. 

 طالبة 30

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم المراىقة .-

 مراحل المراىقة .-

 نماذج المراىقة وأشكاليا .-

 المراىقة العدوانية المتمردة .-

 أىم أسباب مشكالت المراىقة .-

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             100
 املادة انعهمٍت %             95
 انخىظٍم  %             100
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             100

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

064 

 

  

اإلعدادية  عشماويماجدة عبد الستار مع طالبات مدرسة عبد العزيز  ة/الدكتور  ةاالستاذ
 بنات

اإلعدادية  عشماويماجدة عبد الستار مع مدير مدرسة عبد العزيز  ة/الدكتور  ةاالستاذ
 بنات



 

065 

 

 مشكالث املساٌقت َما حخطهبً ٌري املسحهت

  

  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
15/11/2018  

  محمد عبده اإلعدادية " بنات مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   عين شمسإدارة   –التمريض كمية  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –ىالو محمد محمد د/ أ.م. 

 طالبة 27

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 تعريف المراىقة .-

 مراحل المراىقة .-

 مشكالت المراىقة .-

 مفاتيح سعادة المراىق .-

 نماذج من أىم المشكالت التى يتعرض ليا المراىق .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             97
 املادة انعهمٍت %             96
 انخىظٍم  %             95
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             98

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

066 

 

 

  

ىالو محمد مع مدير مدرسة محمد عبده اإلعدادية بنات /الدكتورة  

ىالو محمد مع طالبات مدرسة محمد عبده اإلعدادية بنات /الدكتورة  



 

067 

 

 مشكالث املساٌقت َما حخطهبً ٌري املسحهت 

 

  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
15/11/2018  

 الشييد أحمد عبد الباسط الثانوية " بنات " مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   روض الفرجإدارة   –التمريضكمية  
وكيل كمية التمريض لمدراسات العميا  –سيام جرجس راغب د/ أ.

 والبحوث
 طالبة 40

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم المراىقة وخصائصيا .-

 أسباب الصراع االنفعالي فى مرحمة المراىقة .-

 نماذج المراىقة وأشكاليا .-

 المشكالت الغذائية فى سن المراىقة .-

 عالج مشكالت المراىقة .-

 وصايا لمطالبات فى مرحمة المراىقة .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             98
 املادة انعهمٍت %             97
 انخىظٍم  %             95
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             98

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 احلضُز أعداد

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

068 

 

  

  

حمالت التوعية بالقطاع لمسؤولشييد أحمد عبد الباسط الثانوية بنات مع مدير مدرسة ا

 طالبات مدرسة الشييد أحمد عبد الباسط الثانوية بنات



 

071 

 

 أوا ضد انخىمس
 
 

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
15/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 شبرا الثانوية " بنين "   مدرسة
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   روض الفرجإدارة   –التمريضكمية  

العميا وكيل كمية التمريض لمدراسات  –سيام جرجس راغب د/ أ. 
 والبحوث

 طالب 34  

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم التنمر .-

 أشكال التنمر .-

 صفات الشخص المتنمر .-

 اآلثار المترتبة عمى المتنمر والضحية .-

 مواجية التنمر والوقاية منو .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس  % 95
 املادة انعهمٍت 95%
 انخىظٍم  93%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  95%

 

 مكان  احلمهت

 
 اهلدف مه احلمهت

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

070 

 

  

شيادة التقدير ماستالسيام جرجس أثناء  /األستاذة الدكتورة  

سيام جرجس مع طمبو مدرسة شبرا الثانوية بنين /الدكتورة ةألستاذ  



 

071 

 

  إدازة انُقج َفه اإلجناش انسسٌع

 مدة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
19/11/2018  

       السمحدار المتميزة مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةمصر الجديدة  إدارة  – البناتكمية  

 مدرس المناىج وطرق التدريس  –د/ لمياء محمد خيرى   

 طالب وطالبة 35   

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 تعريف إدارة الوقت .-

 تقييم ذاتى لموقت .-

 مضيعات الوقت .-

 تحديد األولويات .-

 كيف تصنع أىدافك ؟ -

 أمور تساعد فى تنظيم وقتك .-

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس %             90
 املادة انعهمٍت %             91
 انخىظٍم  %             85
 مدي االسخفادة مه احلمهت  %             90

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

اجلٍا

 األعضاء املشازكني

 احلضُز أعداد

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

072 

 

 

مع الدكتورة/ لمياء محمد خيري والسادة اإلداريينمدير المدرسة   

لمياء محمد مع طالب مدرسة السمحدار المتميزة /الدكتورة  



 

481 

 

 انخُاصم َنغت احلُار
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
19/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 فاطمة الزىراء الثانوية بناتمدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية    –كمية البنات  

 مدرس المناىج وطرق التدريس    –د/ لمياء محمد خيرى   

 طالبة 46   

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 الفرق بين الحوار والجدل .-

 كيفية إدارة الحوار .-

 سمات وأنماط الحوار .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 90
 املادة انعهميت 92%
 انخىظيم  89%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  90%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 املشاركت اجلٍاث

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت



 

481 

  

  

مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات طالبات لمياء محمد مع /الدكتورة  

لمياء محمد مع مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات /الدكتورة  
إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية ومدير  



 

481 

  

 أوا ضد انخىمز
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
19/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

    آداب بنين االبتدائية مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةالزيتون إدارة   –الدراسات العميا لمطفولة كمية  

 أستاذ عمم النفس   –أ.د/ جمال شفيق أحمد  

 طالب وطالبة 39   

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 معنى التنمر .-

 التنمر .صور وأشكال -

 األسباب المؤدية لمتنمر .-

 ما ىى صفات المتنمر ؟ -

 الوقاية من التنمر .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 98
 املادة انعهميت 97%
 انخىظيم  95%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  96%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت



 

481 

  

  

االبتدائيةجمال شفيق مع مدير مدرسة آداب بنين  /االستاذ الدكتور  
عحمالت التوعية بالقطا لومسؤو  

االبتدائيةجمال شفيق مع طالب مدرسة آداب بنين  /األستاذ الدكتور  



 

488 

  

 أوا ضد انخىمز
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
19/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 سراي القبو اإلعدادية بناتمدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 البيئة إدارة التخطيط وتنمية -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةالزيتون إدارة   –الدراسات العميا لمطفولة كمية  

 أستاذ عمم النفس   –أ.د/ جمال شفيق أحمد  

 طالبة 43 

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 معنى التنمر .-

 صور وأشكال التنمر .-

 األسباب المؤدية لمتنمر .-

 ما ىى صفات المتنمر ؟ -

 . الوقاية من التنمر-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 97
 املادة انعهميت 96%
 انخىظيم  95%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  98%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

 أٌم وخائج اإلحصائياث
 نخقييم احلمهت



 

481 

  

  

بالقطاع مدير مدرسة سراي القبة اإلعدادية بنات مع مدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة  

 طالبات مدرسة سراي القبه اإلعدادية بنات



 

411 

  

انظُاٌز انسهبيت يف اجملخمع املدرسي      
  

 احلمهتمدة 

 
 يوم واحد

 
21/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 أكتوبر االبتدائية6مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة   – تربية النوعية كمية ال 

  مدرس عمم النفس  – ميادة محمد فاروقد/   

 طالب و طالبة 65  

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 تعريف الظواىر السمبية  .-

 أشكال الظواىر السمبية .-

 الكذب وأضراره .-

 السرقة وأضرارىا .-

 النظافة الشخصية وأىميتيا .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 90
 املادة انعهميت 91%
 انخىظيم  90%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  92%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت



 

414 

  

 

 

  

االبتدائيةأكتوبر  6ميادة محمد مع مدير مدرسة  /الدكتورة  

االبتدائيةأكتوبر  6ميادة مع طالب مدرسة  /الدكتورة  



 

411 

  

 انظُاٌز انسهبيت يف اجملخمع املدرسي
  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
21/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 االبتدائيةالشييد سيد صبحى مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   عين شمس إدارة  – التربية النوعيةكمية  

 مدرس عمم النفس  – ميادة محمد فاروق د/ 

 طالب وطالبة 46    

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 تعريف الظواىر السمبية .-

 أشكال الظواىر السمبية .-

 الكذب وأضراره .-

 السرقة وأضرارىا .-

 النظافة الشخصية وأىميتيا .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 95
 املادة انعهميت 96%
 انخىظيم  90%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  97%

 

 احلمهتمكان  

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت



 

411 

  

  

االبتدائيةميادة محمد مع طالب مدرسة الشهيد سيد صبحى  /الدكتورة  

والسادة اإلداريين االبتدائيةميادة محمد مع مدير مدرسة الشهيد سيد صبحى  /الدكتورة  



 

411 

  

 مشكالث املزاٌقت َما حخطهبً ٌذي املزحهت

  
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
21/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 الراعى الصالح " القديسة مريم "مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   روض الفرجإدارة   – التمريضكمية  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع    –أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكو  

 طالبة 150

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 .مفيوم المراىقة -

 مراحل النمو أثناء فترة المراىقة .-

 مطالب النمو فى مرحمة المراىقة .-

 الصراع االنفعالي فى فترة المراىقة .-

 نماذج المراىقة وأشكاليا ومشكالتيا .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 100
 املادة انعهميت 98%
 انخىظيم  97%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  100%

 

 احلمهتمكان  

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت



 

411 

  

  

"القديسة مريم" فلاير فؤاد مع مدير مدرسة الراعي الصالحالدكتورة/   
 ومدير إدارة التربية البيئية والسكانية

أثناء حممة التوعيةالقديسة مريم االعدادية بنات طالبات مدرسة الراعي الصالح   
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اجملخمع املدرسي يفانظُاٌز انسهبيت    

  

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
21/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

  عمى بن أبى طالب الرسمية  مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   شبراإدارة   –كمية التمريض  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع – فلاير فؤاد مميكوأ.م. د/ 

 طالب و طالبة 30

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 تعريف الظواىر السمبية .-

 أشكال الظواىر السمبية .-

 الكذب وأضراره .-

 العنف والعدوان وأضراره .-

 النظافة الشخصية وأىميتيا .-

 السرقة وأضرارىا .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 100
 املادة انعهميت 98%
 انخىظيم  96%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  100%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت



 

411 

  

 

  

فلاير فؤاد مع مدير مدرسة عمى بن أبى طالب الرسمية والسادة اإلداريين /الدكتورة  

فلاير فؤاد مع طالب مدرسة عمى بن أبى طالب الرسمية /الدكتورة  
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 مشكالث املزاٌقت َما حخطهبً ٌذي املزحهت

 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
22/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

   الفندقية الثانوية " بنات "مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى  

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   يإدارة الوايم  –كمية التمريض  
 

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع     –أ.م.د/ ىالو محمد محمد  

 طالبة 80

 
 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :

 مفيوم المراىقة .-

 مراحل ونماذج المراىقة .-

 أنواع المراىقة وأسبابيا .-

 مفاتيح سعادة المراىقين .-

 وصايا التعامل مع المراىق .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 95
 املادة انعهميت 94%
 انخىظيم  92%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  96%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 نخقييم احلمهت
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السادة اإلداريينهاله محمد مع مدير مدرسة الفندقية الثانوية بنات و  /الدكتورة  

هاله محمد مع طالبات مدرسة الفندقية الثانوية بنات /الدكتورة  
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 أوا ضد انخىمز
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
25/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 عبد العزيز الرسمية عمر بنمدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة عين شمس التعميمية    – تربية النوعية كمية ال 

 التغذية وعموم األطعمةأستاذ مساعد  – الشيماء عبد اهلل حافظأ.م. د/ 

 طالب 47

 حىاَنج احلمهت عدة حماَر ٌَي :
 معنى التنمر والعوامل التي تؤدى إليو .-

 أسباب التنمر .-

 أنماط المتنمرين وسموكيم .-

 عالمات التنمر .-

 دور األىل والمدرسة في منع التنمر المدرسي .-

 عالج التنمر .-

 مشاىدة بعض الفيديوىات عن التنمر .-

 

 حاريخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز  % 98
 املادة انعهميت 98%
 انخىظيم  95%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  96%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضُر

أٌم احملاَر انخي 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 احلمهتنخقييم 


